
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2021. 32. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Potápi Árpád János: A magyar közösségek életképesek, bárhol is 
legyenek a világban 

A 2020-as év a koronavírus járvány miatti utazási tilalom és a személyes találkozások 
lehetőségének korlátozása miatt rendkívüli kihívást jelentett a magyar nemzetpolitika és a 
határon túli, illetve a diaszpóra magyarság számára – fejti ki Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Az Üzlet című hetilapnak adott 
interjújában. Úgy látja, a kényszerűen online térbe költözött kommunikáció így sem volt 
eredmény nélküli: több tízezer új, hazánkon kívül élő magyart sikerült megnyerni a 
nemzetpolitika ügyének. „Bár nem kellhettünk útra, az aktivitásunkat megőriztük és a 
szükségből erényt kovácsolva az online rendezvényeinkkel tízezres nagyságrendben sikerült 
olyan embereket bevonzanunk a nemzetpolitikai világába, akiket eddig nem tudtunk 
megszólítani. Különösen igaz ez a diaszpórára, ahol a gyermekeknek szánt programjaink 
révén az idősebbeket is a vártnál eredményesebben tudtuk bevonni a magyar közösségi 
életbe. Ezeket a módszereket a későbbiekben is alkalmazni fogjuk és ahol arra lehetőség 
lesz, a hibrid megoldás keretében a személyes találkozások mellett az online 
kapcsolattartásról sem mondunk le.” – nyilatkozta az államtitkár. 

 

Kövér László: veszélyben a Szent István-i keresztény hagyaték 

Kövér László szerint a rendszerváltoztatás kezdete óta nem tapasztalt módon támadás alatt 
áll a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami 
szuverenitás. Az Országgyűlés elnöke a Székelyudvarhely közelében fekvő 
Székelyszentkirályon beszélt erről vasárnap, a Szentkirály és Szentistván nevű települések 
Szent Király Szövetségének találkozóján. Kövér László úgy vélte: a 21. században az 
alávetésre és kifosztásra kiszemelt embereknek elsődlegesen nem az országát, hanem a 
tudatát akarják megszállni, a lelkét akarják rabul ejteni. Az új harcmodor lényege, hogy az 
embert elidegenítik természetes közösségeitől, államától, nemzetétől, szülőföldjétől, hitétől, 
hagyományaitól, kiforgatják önazonosságából. Még annak a bizonyosságát is elveszik tőle, 
hogy fiú-e vagy lány – tette hozzá. Az Országgyűlés elnöke szerint nemcsak a harcmodor új, 
de az ellenség sem a régi: nem visel állami felségjelzést, nem áll mögötte semmiféle állami 
főhatalom – sőt, ő áll az állami hatalmak mögött, illetve fölött. Úgy vélte: ezt az ellenséget a 
„megvásárolt vagy megzsarolt politikusok hada, a civil szervezeteknek csúfolt nemzetközi 
ügynökhálózatok, multinacionális vállalatok, világbirodalommá nőtt kommunikációs cégek 
és a nyugati tudatipar” alkotja. 
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Ludovic Orban: ha nem diszkriminál, nem veszélyezteti a 
nemzetbiztonságot a magyar kormány székelyföldi 
gazdaságfejlesztési programja 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic Orban szerint nem veszélyezteti a 
nemzetbiztonságot a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja, ha 
Budapest diszkriminációmentesen jár el. Erről Kovásznán nyilatkozott vasárnap a politikus. 
„Mindig azt hangoztattam, hogy ez a támogatás nem érkezhet etnikai alapon. Egy ilyen 
programnak az összes román állampolgárt kell céloznia, függetlenül attól, hogy magyar, 
román vagy német nemzetiségű. Amíg a támogatást nem célirányosan csak a magyar 
nemzetiségű román állampolgárok kapják, és nincs diszkrimináció, addig a program nem 
veszélyezteti a nemzetbiztonságot. Ha veszélyeztette volna, akkor valószínűleg 
figyelmeztettek volna erre a nemzetbiztonság fölött őrködő intézmények” – idézte Orbant 
az Agerpres. A PNL elnöke emlékeztetett, hogy román kormány is támogatást nyújt a 
Hargita és Kovászna megyei románoknak az identitásuk megőrzésére. 

 

A nemzeti összetartozás-tudat megerősítését szorgalmazta Kölcsey 
szülőfalujában Szili Katalin 

A globalizációval szemben megnyilvánuló nemzeti önazonosság-, összetartozás-tudat 
megerősítését szorgalmazta pénteken a partiumi Sződemeteren (Sauca), Kölcsey Ferenc 
szülőfalujában Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a költő születésének 231. 
évfordulóján. Szili Katalin úgy vélte: a globalizáció manapság a jellegtelenség, a sematizmus 
hordozója, és ez váltja ki a közösségekben az önazonosság, az otthonosság érzése iránti 
igényt. Szerinte a rombolás veszélyeivel csak akkor tud szembenézni az emberiség, ha a 
közösséget megtartó értékeket helyezi előtérbe, ezeket erősíti. Megjegyezte: a magyarság 
létérdeke, hogy otthon érezze magát Európában, és ez csak erős identitástudattal történhet 
meg. Felidézte: Kölcseyre nemcsak mint költőre, hanem mint a pozsonyi Országgyűlés 
Szatmár megyei követére (képviselőjére) is emlékezni kell, hiszen ő mind a Himnuszban, 
mind az országgyűlési felszólalásaiban a nemzet, az anyanyelvhasználat elkötelezettjeként 
szólalt meg. A sződemeteri megemlékezésen Schönberger Jenő szatmári római katolikus 
megyéspüspök és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke is 
részt vett és beszédet mondott. 
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Korčok megint nem találta a helyes szavakat – kioktatná Kövér 
Lászlót 

Ivan Korčok külügyminiszter közösségi oldalán tett bejegyzésében szólt be újra a magyar 
közjogi méltóságoknak.  Most Kövér László hétfői fellépését bírálta, aki Somorján a 
kitelepítettek emlékére állított alkotást avatta fel.  A szlovák külügyminiszter szerint az a 
módszer, ahogy a magyar politikai képviselők állandóan megnyitják a történelmi 
kérdéseket, ellentétben áll Magyarország deklarált szándékával, hogy jó bilaterális viszonyt 
alakítson ki Szlovákiával.  

 

A Magyar Közösség Pártja határozott közleményben reagált a 
pozsonyi templomrongálásra és Korčok bejegyzésére 

Az Magyar Közösség Pártja közleményben reagált a pozsonyi templomrongálásra (LGBTQ+ 
propaganda ihletésű feliratok) és Ivan Korčok fb-bejegyzésére, amelyben Kövér László 
beszédét bírálta, amely a somorjai kitelepítettek emlékművénél hangzott el tegnap 
(augusztus 2.). Az MKP határozottan elítéli a pozsonyi templomok és egyházi épületek 
megrongálását. Egyaránt elutasítja a feliratok eszmeiségét, de legfőképp az üzenetek 
közvetítésének erőszakos formáját. „Minden nemzetnek, nemzetközösségnek joga van 
megemlékezni történelme dicső és szomorú történéseiről, tapasztalatairól egyaránt. 
Számunkra a történelem ezen szakasza nem lezárt történet! Bármi is legyen a két ország 
közötti kapcsolatok tétje, számunkra a beneši időszak akkor zárul le, ha a szlovák 
törvényhozás, a köztársasági elnök és a kormányfő bocsánatot kér tőlünk, és méltányos 
anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít számunkra.” – emelte ki az MKP Ivan Korčok 
nyilatkozata kapcsán. 

 

Forró Krisztián a szlovák külügy jegyzékéről: A hontalanság időszaka 
számunkra nem lezárt történet 

A szlovák külügy éles diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, reagálva Kövér 
László magyar házelnök hétfői (augusztus 2.) látogatására, aki beszédet mondott a 
kitelepített magyarok somorjai emlékművének felavatásán. A szlovák diplomácia 
reakciójáról Forró Krisztiánt, az MKP elnöke elmondta: "A felvidéki magyar közösség 
számára a történelem ezen szakasza nem lezárt történet! Számunkra a beneši időszak akkor 
zárul le, ha a szlovák törvényhozás, a köztársasági elnök és a kormányfő bocsánatot kér 
tőlünk, és méltányos anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít számunkra. Egyoldalúan nem 
lehet lezárni a múltnak ezt a fejezetét, hiszen a kollektív bűnösség árnyéka még a 
gyermekeinken is ott van, s ez elfogadhatatlan. Ahhoz, hogy a jövőre tudjunk 
összpontosítani, a múltat le kell zárni, de nem úgy, hogy a vitás kérdéseket a szőnyeg alá 
söpörjük." – emelte ki Forró. 
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A politikusok is elítélik a pozsonyi templomok elleni graffitis 
vandalizmust 

Nem maradt visszhang nélkül a kedd esti vandáltámadás, amely során ismeretlen elkövetők 
grafitti feliratokat írtak fel a templom épületekre Pozsony belvárosban. A feliratok az 
LMBTQ-propagandát idézik. Több templomra is azt írták, hogy „Isten transznemű”, 
„Előttünk a homoszexuális forradalom”, illetve a „Homoszexuális erő”. Több politikus is 
kifejezte nemtetszését a közösségi oldalán, azonban nem a feliratok tartalmát, csak a 
vandalizmust ítélték el. Az SaS kiemelte: elítél mindenféle vandalizmust, amely a kulturális 
épületek ellen irányul. A liberális párt is kifejezte nemtetszését a történések kapcsán. A 
közösségi oldalukon elmondják, elítélnek mindenféle olyan vandalizmust, amely a 
kulturális épületek megrongálása ellen irányul. A templomokon lévő graffiti feliratokat a 
volt belügyminiszter, Denisa Saková is elítéli. A Peter Pellegrini vezette baloldali Hlas-SD 
politikusa a közösségi oldalán fejtette ki nemtetszését az üggyel kapcsolatosan. Saková 
kifejti, mindenkinek lehet más véleménye, amelyet természetesen el kell fogadni, de a 
vulgarizmus már nem fér bele a kultúránkba.  

  

Pásztor István a párbeszéd híve Tanyaszínház-ügyben 

Hamarosan el kell, hogy jöjjön az az idő, amikor az érintettek leülnek az asztalhoz és a sok 
éves mulasztást pótolva elkezdenek beszélgetni. Ezt mondta Belgrádban Pásztor István 
újságírói kérdésre válaszolva a Tanyaszínházzal kapcsolatban. A VMSZ elnöke a 
Facebookon is posztolt a Tanyaszínházzal kapcsolatban: mint írta, a sajtón keresztüli 
vádaskodástól, üzengetéstől, magyarázkodástól elzárkózik, mivel azt nemcsak önmaga, de 
mindenkire nézve méltatlannak tartaná. Úgy fogalmazott: ebben a folyamatban 
kezdeményező és moderátor kíván lenni. Se több, se kevesebb. „Viszont nem látom értelmét 
annak, hogy arra várjak, hogy ezt más vállalja, tegye, ha bárkinek lett volna ilyen szándéka, 
már megtehette volna, ezért a szabadságok elmúltával indítvánnyal élek” - szögezi le a VMSZ 
vezetője.  

 

Szijjártó Péter: el sem tudok képzelni őshonosabb népet 
Ukrajnában, mint a magyar 

Interjút adott az Izvesztyija orosz lapnak Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter a magyar-ukrán viszonyról, azon belül is a nemrég életbe lépett, az ukrajnai 
őshonos népekről szóló törvényről, amely a magyarokra nem vonatkozik – írja az Index. 
Pedig jól jönne a nyelvtörvény és az oktatási törvény miatt identitásukat és nyelvüket féltő, 
mintegy 100 ezer kárpátaljai magyarnak az őshonos státusz, a jogszabály célja ugyanis az, 
hogy az érintett népek teljes mértékben rendelkezzenek minden alapvető szabadságjoggal, 
amelyet a nemzetközi jog normái határoznak meg, valamint Ukrajna alkotmányában és 
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törvényeiben előírnak. Szijjártó Péter szerint ha a magyarságra is kiterjesztenék a törvényt 
(jelenleg ez a krími tatárok, karaimok és krimcsákok élvezik a jogszabály adta előnyöket), 
azzal megoldódna a Budapest és Kijev közti viszály, ami a magyarok helyzete miatt alakult 
ki. 
 

Könyvbemutató Munkácson: Kárpátalja magyar szemmel 

A Munkácsy Mihály Magyar Házban mutatták be Kárpátalján elsőként a Kárpátalja magyar 
szemmel című útikönyvet. A megjelenteket Tarpai József, a könyv szerkesztője köszöntötte. 
A könyv szerzőinek döntése értelmében az első közönségtalálkozóra Munkácson került sor, 
jövő pénteken, augusztus 13-án Nagyszőlősre utaznak, a későbbiekben pedig természetesen 
Ungváron, Beregszászban és Visken is terveznek a munkácsihoz hasonló alkalmakat 

 

Állami támogatást kapnak a nagycsaládok Ukrajnában 

Az ukrán kormány minden gyermek után 2000 hrivnyával támogatja az alacsony jövedelmű 
nagycsaládokat –olvasható a kabinet honlapján. Erről a kormány augusztus 4-i ülésén 
született döntés. A közlemény szerint idén 145 ezer nagycsaládban élő gyermek kap pénzbeli 
támogatást az államtól. „Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezésére országszerte 
145 ezer olyan gyermeknek küldünk segítséget, akik augusztus 1-jéig elérték a 6–18 éves 
korhatárt. Ez az anyagi támogatás segíti a nagycsaládokat, hogy megvásárolják a szükséges 
dolgokat gyermekeiknek az iskolakezdésre.  A program teljes költségvetése 290 millió 
hrivnya, és a kifizetéseket még ebben a hónapban teljesítjük” – hangsúlyozta Denisz Smihal, 
Ukrajna miniszterelnöke. 
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